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USNESENÍ 
Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl samosoudkyní Mgr. Andreou Grycovou ve věci 

žalobce:  KOPPA, v.o.s., IČO 25428578 
sídlem Mozartova 679/21, 460 01 Liberec 

proti 
žalovaný:  Drab foundation - nadační fond, IČO 03265561 

sídlem Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1 

o zaplacení 870 000 Kč s příslušenstvím 

takto: 

I. Soud schvaluje smír tohoto znění: 

1) Žalovaný se zavazuje zaplatit žalobci částku 870 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši 
7 % ročně z částky 870 000 Kč od 12. 7. 2019 do zaplacení, to vše do 28. 2. 2021.  

2) Žalovaný se zavazuje zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 1 200 Kč do 28.2.2021.  

II. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet zdejšího soudu soudní poplatek ze 
žaloby ve výši 8 700 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení. 

Odůvodnění: 

Žalobce se žalobou zaplacení částky 870 000 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení od 
12.7.2019 do zaplacení s odůvodněním, že žalobce byl ustanoven insolvenčním správcem 
dlužníka Česká energie, a.s. s tím, že kontrolou bankovních výpisů dlužníka zjistil, že žalovaný 
obdržel z účtu dlužníka v období od 14.10.2015 do 29.7.2016 zápůjčky v celkové výši 870 000 
Kč, které však žalovaný nesplatil, a proto tyto ve smyslu § 294 insolvenčního zákona vymáhá.  

V průběhu ústního jednání dne 30.11.2020 účastníci řízení uzavřeli smír shora uvedeného znění a 
shodně navrhli schválení tohoto smíru soudem. Podle § 99 odst. 1 věty první o. s. ř. připouští-li 
to povaha věci, mohou účastníci skončit řízení soudním smírem. Podle § 99 odst. 2 věty první 
o. s. ř. soud rozhodne o tom, zda smír schvaluje; neschválí jej, je-li v rozporu s právními předpisy. 
Jelikož obsah smíru není v rozporu s právními předpisy, soud jej schválil podle § 99 o.s.ř. tak, jak 
je uvedeno v I. výroku tohoto usnesení s tím, že tímto byl předmět sporu zcela vyčerpán. 
Součástí smíru je ujednání účastníků o nákladech řízení, a proto o nich soud zvlášť nerozhodoval. 

Výrok II. je odůvodněn ust. § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích, neboť navrhovatel byl 
v řízení od soudního poplatku osvobozen dle § 11 odst. 2 písm. n) zákona o soudních poplatcích 
a zároveň byl v řízení úspěšný, tudíž žalovaný je povinen zaplatit České republice soudní poplatek 
z žaloby, který s ohledem na uzavření smíru činí dle § 10 odst. 7 zákona o soudních poplatcích 
částku 8 700 Kč.  

Poučení: 

Proti výroku I. tohoto usnesení není odvolání přípustné.  

Proti výroku II. tohoto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení 
k Městskému soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.  
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Nebude-li plněno dobrovolně, co ukládá vykonatelné rozhodnutí soudu, lze se jeho splnění 
domáhat výkonem rozhodnutí dle části šesté o. s. ř., či exekucí dle příslušných ustanovení zákona 
č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. 

Praha 30. listopadu 2020 

Mgr. Andrea Grycová, v.r. 
samosoudkyně 

Toto rozhodnutí nabylo ve výroku I. právní moci dne 10.12.2020 a je vykonatelné dne 
01.03.2021. Připojení doložky provedla Michaela Janoušová dne 14.04.2021.
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